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Jegyzet a Képviselő-testület alakuló üléséről

2014. október 22.-én szerdán került sor az alakuló ülés 
megtartására a Könyvtár helyiségben. A Helyi 
Választási Bizottság elnöke Bella Borbála ismertette a 
2014. október 12.-ei választási eredményeket, majd a 
Megbízó levelek átadása után feleskette a képviselőket 
és a polgármestert. Ezután sok sikert kívánt a 
megválasztott polgármesternek és képviselőknek. Ezt 
követően Kiss Csaba polgármester megköszönte a 
szavazatokat és a lakosság bizalmát, majd ismertette a 
polgármesteri programot. (részletek az újságban)
Ezt követte az ügyrendi bizottság megválasztása, 
melynek elnöke Mike Tünde lett, tagjai pedig Mike 
Károlyné és Molnár Adrienn. A következő napirendi 
pontban Kiss Csaba polgármester, Czémán Imrét 
javasolja alpolgármesternek megválasztani. A titkos 
szavazáson egyhangúlag Czémán Imrét választották 
alpolgármesterré, aki a képviselő-testület előtt a 
polgármesternek tette le alpolgármesteri esküjét.
A polgármesteri tiszteletdíj mértéke: havi 74.800 Ft, 
havi költségtérítése: 11.220 Ft. Az alpolgármesteri 
tiszteletdíj mértéke: havi 67. 308 Ft, havi költség 
térítése: 10.096 Ft.
Czémán Imre alpolgármester: Megköszöni a bizalmat. 
Elmondja, hogy az alpolgármesteri tisztséget 30.000,- 
Ft összegért kívánja ellátni. A megállapított tiszteletdíj 
egy részéről és a költségtérítés egészéről lemond.
A képviselő-testületi tagok tiszteletdíjának mértéke: 
havi 10.500 Ft

A képen balról jobbra: Mike Tünde (képviselő), Molnár 
Adrienn (képviselő), Czémán Imre (alpolgármester), Mike 
Károlyné (képviselő), Kiss Csaba (polgármester), Bödör 
Endréné (jegyző), Rétvári Róbert (Járási Hivatal vezető)

Szalapa Község Önkormányzat képviselő testülete 
megbízza a település polgármesterét és jegyzőjét, hogy 
készítse elő az SZMSZ felülvizsgálatát és terjessze a 
képviselő-testület elé.
Továbbiakban szó esett Kiss Csaba polgármester 
delegálásáról a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 
Tanácsába. Valamint a képviselő-testület döntött, hogy 
2014. évtől évente, mindenkori tiszteletdíjuknak 
legalább egy havi részét kötelesek felajánlani helyi 
közösségi célokra.
Több napirendi pont nem volt, Kiss Csaba polgármester 
az ülést berekesztette. Ezután a jelenlévők egy pohár 
pezsgővel koccintottak az eredményes munkára és a 
jövőbeni tartós együttműködésre.

Önkormányzati választások 2014. október 12.
Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(e k) Kapott é. szavazat % Polgármester

1 Kiss Csaba Független jelölt 74 100 +
Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott é. szavazat Képviselő

1 Molnár Judit Független jelölt 17
2 Tóth László Független jelölt 20
3 Mike Károlyné Független jelölt 51 +
4 Czémán Imre Független jelölt 54 +
5 Molnár Adrienn Független jelölt 23 +
6 Mike Tünde Független jelölt 30 +
7 Molnár Imréné Független jelölt 21
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Szalapai Szociális Szövetkezet
Hírek

□ Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Támogatási 
rendszeréhez pályázatot írt ki, melyre a Szalapai Szociális Szövetkezet sikeresen 
pályázott „Kisléptékű, fenntartható munkahely-teremtő beruházások indítása 
Szalapán a szociális szövetkezet gondozásában" címmel. Pályázaton 30.180.600 
Ft-ot nyert szövetkezetünk.
A jövőben 10 fő foglalkoztatását tervezzük. A projekt keretében lehetőség nyílik 
arra, hogy a szövetkezet fenntartható és hosszú távra tervezett munkahelyeket 
alakítson ki tagjai, illetve hátrányos helyzetű munkavállalók részére. A létrehozni 
kívánt szociális jellegű élelmiszer és vegyes bolt, a növényolaj-sajtoló műhely, 
tároló helyiség kialakítása és méhészeti kellékek gyártása lehetőséget 
biztosítanak munkatapasztalat szerzésre, a kapcsolódó képzések révén szakmai 
kompetenciák megszerzésére.

□ A Szalapai Szociális Szövetkezet 2014. 
május 26. napján taggyűlést tartott.
A legfőbb napirendi pont a szövetkezet 
2013. évi mérlegének és mellékleteinek 
értékelése, elfogadása és a kapcsolódó 
határozathozatal volt. A szövetkezet 326 e 
Ft mérlegfőösszeggel és 2 e Ft 
eredménnyel jóváhagyta a 2013. évi 
mérleget. Második napirendi pontban Kiss 
Csaba elnök tájékoztatta a taggyűlést a 
beadott, és támogatást nyert 
pályázatokról. Ezt követően a részjegyek 
mozgásáról tájékoztatta az elnök a 
taggyűlést.

□ „Sui Generis" Támogatási Program: Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú 
Nonprofit Kft. a „Sui Generis" Támogatási Programra benyújtott pályázatot 2014. 
nov. 03.-ai ügyvezetői döntése alapján 6.969.000 Ft összegű támogatásra 
érdemesnek ítélte. Szövetkezetünk a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2012. évi 
központi keretéből egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesül. Ez azt 
jelenti, hogy 7 fő tag kiegészítő javadalmat kap 8 hónapon keresztül. 
A programban többek közt tervezzük gépek, eszközök, számítógép, nyomtató 
beszerzését!
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Krónika 2014
Az utóbbi évek hagyományaihoz híven 2014-ben is számos program került megrendezésre. 
Ezúton szeretnénk mindenkinek megköszönni a segítséget, aki valamilyen formában támogatta, 
hogy a falu lakossága és az ide érkező vendégek a lehető legjobban érezhessék magukat. Na, de 
lássuk mi is történtM!
A településen immár sokadik alkalommal került megrendezésre a gyereknap. Ezúttal is színes 
programokkal vártuk a gyerekeket. A délelőtti előkészületekben sok szorgalmas kis kéz 
segédkezett nekünk. Egy perc és csokit nyersz ügyességi feladattal kezdtük a délutánt, majd 
folyamatos játékok következtek: kreatívsarok, sorverseny, rendőr kressz pálya, íjászat, 
csatacsillag és Tüsi bohóc is meglátogatta a falugyermekeit. Ezután Óhid -  Szalapa ifi csapata 
mérte össze erejét és ügyességét fociban, ahol a falu apraja -  nagyja szurkolt a hazaiaknak. A 
napot közös szalonnasütéssel zártuk, mely alatt kihirdettük az eredményeket és átadtuk a 
nyereményeket. Az estét a „nagy" gyerekek éjszakába nyúló csevegéssel folytatták és a már 
korábban felállított máglya is elégetésre került.
Augusztus közepén elérkezett a várva várt „Bagolytúra", ugyanezen a napon átadásra került a 
focipálya melletti rendezvényterület, mely egyben sportolásra is alkalmas. Megkezdődtek a 
lábtenisz meccsek, valamint a fiatalok és idősek egyaránt megvillanthatták „kosaras" tudásukat. 
Estefelé a tábortűznél szalonnasütögetés vette kezdetét. Miután mindenki iszogatott és jól 
lakott elkezdődött a „Bagolytúra"! S, hogy mi történt ott? Azt csak azok tudhatják, akik részt 
vettek, vagy tán azok sem! Egyben biztos vagyok, hogy a túra végére, némelyikünkre igaz volt a 
mondás: „A program végén a bagoly köpet!"
Az augusztust további programokkal színesítette a Szalapai Falunap és elszármazottak 
találkozója. Kezdésként felavatták a Polgármesteri Hivatal előtti téren Szalapa történetének 
emléktábláját, majd bemutatásra került „Szalapa krónikája" című kiadvány is. Az egész napos 
programokon minden korosztály megtalálhatta a számára legkellemesebb elfoglaltságot. 
Többek között volt főzőverseny, kreatív sarok, rodeó bika, élőcsocsó, csillámtetkó Csillánál, 
íjászat, kicsiknek légvár. Megcsodálhattuk Szabó Lajos fafaragó mester munkáját és a helyi 
Dance club fellépését is. Saját standján bemutatkozott a Szalapa Szociális Szövetkezet, ahol az 
érdeklődök megismerhették a szövetkezet munkáját, és válogathattak a helyi finomságok közül. 
A falunapot színesítették a környékbeli társulatok előadásai is. Köszönet a fellépőknek: a türjei 
Piros Rózsa Dalkör, Re-Folk Zenekar, Mihályfai Színjátszók, Ikon Művészeti Társulat. A nap 
folyamán megmérkőztek fociban a helyi aranylábúak és a környező falusi csapatok. Idén is 
átadásra került a Szalapáért Díj, melyet Mike Károlyné és Kiss Csaba nyert el. Természetesen 
most sem maradhatott el a Paraszt Olimpia, melyben a vállalkozó kedvűek megméretethették 
magukat. A traktor szlalomozók, a rönkhajítók, a sodrófahajítók vicces perceket okoztak az őket 
figyelőknek. A jóízű vacsora után elkezdődött az eredményhirdetés és a díjak átadása. Ezután 
értékes nyeremények várták a tombolázókat. Az esti bulit a RETRO BAND szolgáltatta, majd Dj 
Tanai hajnalhasadtáig nyomta a jobbnál jobb zenéket!
Az „Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat keretében a kormány idén is 
pályázatot hirdetett. A Szent Mihály napi hagyományőrző programokat szeptember utolsó 
hétvégéjén rendezték meg országszerte. Bár kicsit hideg volt már, mégis nagyon jó hangulatban 
töltöttük együtt az estét. Egy kis lakomázás és iszogatás után már mindenkinek kedve támadt 
mulatni. Ehhez a talpalávalót a Piás Nővérkék duó szolgáltatta.
Így visszagondolván igazán kellemes és szórakoztató perceket töltöttünk együtt. Kívánom, hogy 
a jövőben még több ilyen alkalom adódjon, és megmutathassuk, hogy milyen egy igazán jó 
közösség!
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Felhívás!

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy településünkön 
krumpli, vöröshagyma, lilahagyma és tojás vásárolható!

Krumpli: 85 Ft/kg, Vöröshagyma: 100 Ft/kg, Lilahagyma: 
100 Ft/kg, Tojás: 25 Ft ill. 30 Ft/db

Érdeklődni lehet: Molnár Imréné +36 70 70-30-528

Tájékoztató a szociális tűzifa 
programról

Megérkezett a falugondnoki
autó

2013. november végén került kiírásra a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Minisztérium jóvoltából az a pályázat, 
melynek 4 célterülete volt. A támogatható 
tevékenységek körébe tartozott a falu -  és 
tanyagondnoki, valamint egyéb szociális, bűnmegelőzési 
és közösségi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan új 
gépjármű beszerzése.

A falugondnoki autót megpályázta az Önkormányzat, 
melyben bizonyos feltételekkel kiválasztásra került az 
autó típusa. Ennek kiválasztásakor nagy figyelmetH v  l  I"  /
fektettek arra, hogy kényelmesebb és tágasabb legyen 
az autó, mint az előző'.

Sikeres pályázatot nyújtott be a település. Az új 
falugondnoki autót 2014. május 28 -  án hozták el, az 
Ajkai Marsal' Kft. kereskedésből.

A tavalyi évhez hasonlóan a Belügyminisztérium ismét 
vizsgálta annak lehetőségét, hogy a szociálisan 
rászorulókat, egyedül élő idős embereket fenyegető 
veszélyhelyzet megelőzésére segítséget nyújthasson a 
téli időszakban. A helyi önkormányzat szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatása iránti pályázat pozitív elbírálásban részesült.

A döntés alapján önkormányzatunk részére 675 640 
forint összegű vissza nem térítendő egyszeri támogatás 
került jóváhagyásra. A települési önkormányzat a 
támogatásból vásárolt tűzifát, 2015. február 15-ig 
oszthatja ki a rászorulók részére. Az igénylés 
feltételeiről, és menetéről mindenki értesülni fog!

Közhasznú hirdetés
„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN"

Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES 
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a 
pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy ismerőse ilyen 
helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről, 
kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken:

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA"
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési 
rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott 
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az 
alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a 
hiperaktivitás témájában.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Szalapalap - Szalapa Község Önkormányzatának hírlevele
Megjelenik alkalmanként 110 példányban. Felelős kiadó: Kiss Csaba, polgármester
A szerkesztőség címe: Szalapa Község Önkormányzat, 8341 Szalapa, Fő u. 49. Telefon: (83) 357-530 Telefax: (83) 574-014 
e-mail: szalapa.polgarmester@gmail.com; web oldal: www.szalapa.hu
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Kis-Somlyó Szociális 
Szövetkezet

Bemutatkozó

MEGHÍVÓ
Kedves Szalapai Idősek, Nyugdíjasok! 

Tisztelettel meghívom Önt az Idősek Napja alkalmából 
szervezett rendezvényre, melyet az önkormányzat támogat.

Szövetkezetünk 2014 márciusában alakult 
fürjtenyészet, szaporítás, tojás és tojástermékek 
előállítására, valamint a későbbiek folyamán kisállat 
és őshonos baromfi tenyésztésre.

2014 júliusában előzetes egyeztetések után, 
úgy döntöttünk, hogy Szalapán kívánjuk 
megvalósítani a fürjtenyésztési és egyéb 
tevékenységi körünket. Első lépcsőben szeretnénk 
egy nagyszámú fürjtenyészetet létrehozni, melyben 
helyi munkaerőt kívánunk alkalmazni, második 
lépcsőben a fürj feldolgozása, valamint a tojásból 
fürjtojásos tésztát kívánunk gyártani. A veszélyes 
hulladék elszállítását hozzáértő szakemberekre és 
cégekre bízzuk. A guanót, mely igen magas 
tápértékkel bír, felajánlanánk a helyi 
önkormányzatnak. A madarak ellátására való 
takarmányt előzetes megbeszélés és szerződés 
alapján helyben vásárolnánk. Ezzel kívánjuk a 
folyamatos és mindkét fél számára előnyös és tartós 
együttműködést biztosítani.

Sándor István 
Kis- Somlyó Szoc. Szöv.

Dátum: 2014. november 29.
Helyszín: Könyvtár és Klubhelyiség (Fő u. 39.) 
Részvételére feltétlen számítok!

Program

11:35 Köszöntő és tájékoztató idős, 
nyugdíjas lakosaink részére 
Kiss Csaba, polgármester 

11:50 Palacsintasütés mindenkinek
Közös, jó hangulatú gasztronómiai program a 
résztvevőkkel együttesen, időseink részvételével 

12:20 Közös ebéd (hidegtál és palacsinta)
13:30 Lehoczky Judit előadóművész

Operettek és nosztalgia slágerek 
14:15-től Kötetlen beszélgetés, tánc asztalbontásig

Egyedi igénylés alapján, a rendezvényen résztvevő idősek 
oda- és visszaszállításáról a falugondnok gondoskodik. 
Kérjük, jelezze ezen igényét!

Kiss Csaba, polgármester

Szociális Földprogram
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

kiadott „A Szociális Földprogramok 
megvalósításának támogatására" szóló pályázat 
2014-2015-ben is folytatódik. A programban 
lehetőség volt arra, hogy kiválasszák a családok azt, 
amire nekik leginkább szükségük lenne a tárgyhoz 
kötődően. Így volt, akihez malac, vetőburgonya, 
kukorica, tojótyúk vagy éppen előnevelt csirke 
került. A projekt során folyamatos előadások voltak, 
olyan témakörökben, melyek az újdonsült gazdákat, 
őstermelőket segíthetik, mind szakmai, mind jogi 
téren.

A projekt nagyon sikeres és hasznos volt, 
amelynek hatására az önkormányzat újabb 
pályázatot nyújtott be a szociális földprogramra 
ezúttal 25 család részvételével. Ezzel segítve a 
háztáji konyhakertek megművelését és/vagy családi 
állattartás,- tenyésztés beindítását.

AROP-Program
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem pályázati felhívást 

tett közzé a Helyi Közösségi Akadémiák hálózatában való 
részvételre a konvergencia régiókban lévő helyi 
önkormányzatok számára. A pályázati jelentkezés sikeres 
volt. A HKA hálózatba országosan 77 település nyert 
felvételt. Ezek közül egyik a mi településünk. Fő célja, az 
önkormányzatok stratégiai tervezési képességének 
javítása, az önkormányzatok helyi együttműködésének 
erősítése, valamint a helyi közszolgáltatások ellátásának 
biztosítása. A HKA hálózathoz csatlakozás településünk 
fejlesztési terveinek megvalósításában, illetve újabb 
fejlesztési igények integrálásában is segítségünkre lehet.

A program keretében immár két alkalommal gyűltünk 
össze a Könyvtárban! Nagyon jó hangulatú csapatot 
sikerült összetoboroznunk. Együtt nosztalgiáztunk, és 
együtt terveztük a falu jövőjét. Hasznos tanácsokkal láttak 
el bennünket, melyek megerősítettek minket abban, hogy 
igenis van miért harcolnunk, és vannak álmok, melyeket 
összefogással meg tudunk valósítani.
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Polgármesteri program 
SZALAPA 2014-2019

Szalapa Község Önkormányzata az előző 4 éves 
képviselő-testületi ciklusa alatt stabilizálta a pénzügyi
gazdasági helyzetét, kormányzati támogatásokra pályázott, 
amely minden esetben a helybeni lakosság szociális 
helyzetének javítására irányult. A község bizonyos 
értelemben a 2010-es évektől elindult az önfenntartó 
településsé válás útján, önkormányzata 
mintaprogramokban vesz részt, tagként szociális 
szövetkezetet alapított, előtérbe helyezte a helyi közösség 
újraszervezését és munkahelyek teremtését. A fenti célok 
és eredmények eléréséhez szükséges volt munkámhoz a 
képviselő-testület maradéktalan támogatása és bizalma, 
amely töretlen és egységes volt és remélhetőleg a jövőben 
is erre számíthatok. Az elkövetkezendő 5 éves 
polgármesteri ciklusom alatt 3 fő prioritás mentén kívánok 
tenni a községért.

Az 1. és legfontosabb a helyben történő foglalkoztatás 
elősegítése, amely az alábbiakban nyilvánulhat meg:

• tartós munkahelyek létesítése a Szalapai Szociális 
Szövetkezet foglalkoztatási és egyéb programjai által;

• közfoglalkoztatási minta- és egyéb programokban 
történő részvétel révén;

• gazdasági infrastruktúra és környezet javításával;
• illetve gazdasági kooperációk nyitása helyi 

vállalkozásokkal.

Olyan -  főleg - nehéz helyzetbe került helybeni 
munkaképes lakosoknak kívánok és kívánunk segíteni, akik 
képesek elfogadni a munkahely, mint fogalom 
követelményrendszerét, védik a munkahelyi közösséget, 
magatartásuk megfelel a munkahelyi normáknak.

A 2. fontos prioritás a helyi közösségünk fejlesztése és 
védelme. Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket 
kívánom megtenni:

• létrehozott vagy létrehozandó helyi kisközösségek 
támogatása, fejlesztése korosztálytól függetlenül; 
ezzel együttesen pedig kisközösségi színterek, 
helyszínek fejlesztése, létrehozása (klubhelyiségek és 
kapcsolódó megfelelő, infrastruktúra kialakítása), 
kisközösségi kezdeményezésű rendezvények 
támogatása;

• a helyi közbiztonság fejlesztése térfigyelő kamerák 
telepítése által és egyéb preventív intézkedések 
révén;

• további közlekedésbiztonsági javítások és 
fejlesztések, elsősorban a gyalogosok védelme 
érdekében; illetve kiemelt figyelmet kívánunk 
fordítani a helybéli időskorúak védelme, 
támogatása, segítése tárgyában.

A helyi közösségünk fejlesztése és védelme 
érdekében, terveim szerint külön munkacsoportot 
kívánok létrehozni helybeni aktív lakossági tagokból, 
amelyben minden korosztály képviselteti magát az 
érdekek maradéktalan érvényesítése céljából. A helyi 
közösséget bomlasztók esetében, minden esetben 
felelősségre vonást kívánok kezdeményezni a jövőben.

A 3. prioritás a település élhetővé tétele és a 
kedvezőtlen demográfiai környezet javítása, amelyet az 
alábbi módon kívánok kezelni:

• önkormányzati tulajdonú utak és járdák 
állapotának javítása, kiemelten a Petőfi utca 
vonatkozásában;

• egyedi, környezettudatos megoldású 
szennyvíztisztító rendszerek telepítése a 
háztartásokba;

• a sportpálya rendezvénytér tovább fejlesztése, 
szabadtéri tekepálya, WC-k és mosdók 
kialakításával, kempingező helyek létesítése;

• köztéri bútorok és környezet megújítása, 
buszvárók, új szemetesek, padok, hirdető táblák 
elhelyezése;

• fiatal és középkorú -  munkahellyel rendelkező - 
családok betelepülésének elősegítése és 
támogatása, azokba az ingatlanokba, amelyek 
nem lakottak a településen; helyben letelepedő 
és helyben maradó fiatal családok támogatási 
rendszerének, környezetének kialakításával.

A felsorolt feladatok, intézkedések, tervek 
összességét csak a lakosság és a képviselő-testület 
támogatásával tudom megvalósítani, ehhez kérem 
támogatásukat, bizalmukat és építő jellegű, tényszerű 
kritikájukat.

Kiss Csaba 
polgármester
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